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COMUNICADO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA 

PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Agricultura e Meio 
Ambiente, no uso de suas atribuições legais, informa que a Audiência 

Pública que seria realizada nesta terça-feira (24), às 19h00min, no 

Saguão principal da Prefeitura Municipal de Primavera o Leste/MT 
para discutir a alteração da Lei Municipal 1000 que Dispõe sobre 

objetivos dos Distritos Industriais, alteração da Lei Municipal 578/1999 

que Dispõe sobre incentivos às Empresas Industriais ou Agroindustriais 
instaladas no Município de Primavera do Leste, e, a Lei Municipal 

1371/2013 no que trata do uso e ocupação do solo nos Distritos 

Industriais, Segurança nos Distritos Industriais e demais assuntos de 
interesse dos proprietários de empresas e da Associação de 

Empresários do Distrito Industrial José de Alencar, foi cancelada em 

atendimento a solicitação do CODEPRIM. E, para fins de 
conhecimento de todos, publique-se o presente comunicado no Diário 

Oficial do Município e que seja afixado em local de fácil acesso ao 

público. 
Carlos Eduardo Donin 

Secretario de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Agricultura e 

Meio Ambiente 

 Lei Complementar nº 157, de 2016) 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina 

em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e 
congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação. 

1.06 – Assessoria e consultoria em informática. 

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 
configuração e manutenção de programas de computação e bancos de 

dados. 

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 
eletrônicas. 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 

vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de 

livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei 

no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).  (Incluído pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 

congêneres. 

3.01 –   (VETADO) 

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 

virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas 

de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para 

realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, 
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 

temporário. 

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 – Medicina e biomedicina. 

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 

tomografia e congêneres. 

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. 

4.04 – Instrumentação cirúrgica. 

4.05 – Acupuntura. 

4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 

4.07 – Serviços farmacêuticos. 

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 

4.10 – Nutrição. 

4.11 – Obstetrícia. 

4.12 – Odontologia. 

4.13 – Ortóptica. 

4.14 – Próteses sob encomenda. 

4.15 – Psicanálise. 

4.16 – Psicologia. 

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de 

terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 

operador do plano mediante indicação do beneficiário. 

5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. 

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres,  

 

DECRETO Nº 1.685 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 

Dispõe sobre o Regime de Estimativa do ISSQN (Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza) e dá outras providências. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, usando 

de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e de conformidade 
com fulcro § 2º do Artigo133, II do Artigo 164, Artigo 165, § 2º e § 5º 

Artigo166 da Lei Municipal nº 699 de 20 de Dezembro de 2.001, que 

dispõe sobre o Código Tributário Municipal, 

DECRETA 
Artigo 1º - Ficam sujeitas ao Regime de Estimativa do ISSQN 

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) as seguintes 
prestações de serviços, conforme Anexo Único deste decreto. 

Artigo 2º - A Secretaria Municipal da Fazenda poderá, quando julgar 

conveniente alterar a relação de serviços a que se refere o artigo 

anterior. 

Artigo 3º - Incumbe à autoridade fiscal tributária competente, 

subordinada a Secretaria Municipal da Fazenda, analisar e estipular o 
período do regime de estimativa do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza) a cada contribuinte. 

Artigo 4º - Cabe à autoridade fiscal tributária competente, subordinada 
a Secretaria Municipal da Fazenda, avaliar a cada período de 06 (seis) 

meses, os valores estimados com base no movimento econômico do 

período imediatamente anterior à estimativa, para fins de reanalise de 
cada contribuinte e estipulação de novos valores de estimativa acerca 

do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para novos 
períodos. 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 23 de outubro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

VFT/MMD. 

ANEXO ÚNICO 

LISTA DE SERVIÇOS PASSÍVEIS DE ESTIMATIVA DO ISSQN 

1 – Serviços de informática e congêneres. 

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 – Programação. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de 

informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela  

 

PODER EXECUTIVO 
 COMUNICADO 

DECRETOS 
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8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, 

instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou 
natureza. 

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-

service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-

service, suiteservice, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; 
ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da 

alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito 

ao Imposto Sobre Serviços). 

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 
execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, 

hospedagens e congêneres. 

9.03 – Guias de turismo. 

10 – Serviços de intermediação e congêneres. 

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de 

previdência privada. 

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 
geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 

propriedade industrial, artística ou literária. 

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 

faturização (factoring). 

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou 
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles 

realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 

meios. 

10.06 – Agenciamento marítimo. 

10.07 – Agenciamento de notícias. 

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

10.10 – Distribuição de bens de terceiros. 

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e 

congêneres. 

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 
aeronaves e de embarcações. 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)  

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 
de bens de qualquer espécie. 

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 

12.01 – Espetáculos teatrais. 

12.02 – Exibições cinematográficas. 

12.03 – Espetáculos circenses. 

12.04 – Programas de auditório. 

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 
recitais, festivais e congêneres. 

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

12.10 – Corridas e competições de animais. 

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 
com ou sem a participação do espectador. 

12.12 – Execução de música. 

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 

espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, 
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 

mediante transmissão por qualquer processo. 

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 
congêneres. 

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 

concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza 

intelectual ou congêneres. 

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de 

qualquer natureza. 

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e 

reprografia. 

13.01 –   (VETADO) 

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 

mixagem e congêneres. 

 

na área veterinária. 

5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. 

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento 

e congêneres. 

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e 
congêneres. 

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 
atividades físicas. 

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.  (Incluído pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016)  

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 

congêneres. 

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 
urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 

drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora 

do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de 

engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos 

executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 – Demolição. 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 
portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 

pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que 

fica sujeito ao ICMS). 

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 

revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e 

congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 
congêneres. 

7.08 – Calafetação. 

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 
quaisquer. 

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biológicos. 

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 
higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

7.14 –   (VETADO) 

7.15 –   (VETADO) 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação 

de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, 
silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres 

indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para 

quaisquer fins e por quaisquer meios.  (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 157, de 2016) 

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 

represas, açudes e congêneres. 

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 

engenharia, arquitetura e urbanismo. 

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços 
relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e 

de outros recursos minerais. 

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 
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13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 

fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto 

se destinados a posterior operação de comercialização ou 
industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra 

mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, 

rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e 
de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

14 – Serviços relativos a bens de terceiros. 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 

de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 
sujeitas ao ICMS). 

14.02 – Assistência técnica. 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, 
polimento e congêneres de objetos quaisquer.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, 

exclusivamente com material por ele fornecido. 

14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres. 

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

14.10 – Tinturaria e lavanderia. 

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 

14.12 – Funilaria e lanternagem. 

14.13 – Carpintaria e serralheria. 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive 
aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar 

pela União ou por quem de direito. 

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-

datados e congêneres. 

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no 
exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em 
geral. 

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques 

sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, 

bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração 

central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; 
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, 

internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e 
quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; 

fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas 

em geral, por qualquer meio ou processo. 

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e 

avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou 
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a 

abertura de crédito, para quaisquer fins. 

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 

cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, 
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 

arrendamento mercantil (leasing). 

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 
pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de 

câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por 

 

meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; 

fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; 
emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em 

geral. 

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 

manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a 
eles relacionados. 

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 

alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 
emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito 

no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de 

viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços 
relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias 

recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio. 

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 

cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 

congêneres. 

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 
relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de 

contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em 

terminais eletrônicos e de atendimento. 

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por 

qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de 
valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas 

em geral. 

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 

de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, 

alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão 
do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito 

imobiliário. 

16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 

comercial e congêneres. 

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em 
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 

fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 

cadastro e similares. 

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização 
técnica, financeira ou administrativa. 

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-

obra. 

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 

contratados pelo prestador de serviço. 

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de 

desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

17.07 –   (VETADO) 

17.08 – Franquia (franchising). 

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, 

exposições, congressos e congêneres. 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento 

de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

17.13 – Leilão e congêneres. 

17.14 – Advocacia. 

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 

17.16 – Auditoria. 

17.17 – Análise de Organização e Métodos. 

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

17.21 – Estatística. 

17.22 – Cobrança em geral. 
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29 – Serviços de biblioteconomia. 

29.01 – Serviços de biblioteconomia. 

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 

32 – Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 

33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 

congêneres. 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes 
e congêneres. 

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 
relações públicas. 

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 

36 – Serviços de meteorologia. 

36.01 – Serviços de meteorologia. 

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 – Serviços de museologia. 

38.01 – Serviços de museologia. 

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 

fornecido pelo tomador do serviço). 

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

VFT/MMD. 

DECRETO Nº 1.686 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de 

suas atribuições que lhes são conferidas por Lei; 

D E C R E T A 

Artigo 1º -Fica decretado PONTO FACULTATIVO, nas Repar-

tições Públicas Municipais, o dia 03 de Novembro de 2017, Sexta-

feira,  tendo em vista o Feriado da quinta-feira (dia 02) Dia de Finados, 

e em vista da contenção de despesas para enquadramento das 

exigências estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica aos plantões 

necessários, tais como: Secretaria de Saúde e Secretaria de 

Infraestrutura. 
 Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 23 de outubro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, 

seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a 
receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização 

(factoring). 

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e 

congêneres. 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 

publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e 

nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
de recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei Complementar nº 157, 

de 2016) 

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 

seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 

seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 

loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 

inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, 

prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres. 

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais 

rodoviários, ferroviários e metroviários. 

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador 

escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 

armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação 
de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, 

serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação 
de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, 

movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 

acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive     suas operações, 

logística e congêneres. 

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

22 – Serviços de exploração de rodovia. 

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 

ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de 

conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência 

aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão 

ou de permissão ou em      normas oficiais. 

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial 

e congêneres. 

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho 

industrial e congêneres. 

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 

visual, banners, adesivos e congêneres. 

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

25 - Serviços funerários. 

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de 

flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 

fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, 

embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 

corpos cadavéricos.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 
2016) 

25.03 – Planos ou convênio funerários. 

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para 

sepultamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 
agências franqueadas; courrier e congêneres. 

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 
agências franqueadas; courriere congêneres. 

27 – Serviços de assistência social. 

27.01 – Serviços de assistência social. 

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Chamamento Público 

Programa Quem Ama Cuida 

Comunicamos que os prazos de recebimento das propostas dos 

EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017, 02/2017 E 

03/2017 foram prorrogados, conforme informações abaixo. 
 

A RETIRADA DE EDITAIS PODERÁ SER FEITA PELA 

INTERNET PELO ENDEREÇO: 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento publico 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Período: 
 

De 23 de outubro até 30 de outubro de 2017.         (em 

dias de expediente) 

Horário: De segunda à sexta-feira das 07 h às 11h.  

Local: Rua Maringá, 444 - Centro. Primavera do Leste – MT / 

Protocolo Central 
 

 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO 
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Informações 

fone: 66 3498 3333 -981405370 

Internet: http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento 

publico 

e-mail:   jurídico@pva.mt.gov.br 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 

Data: 30de outubro de 2017.  

Horário: 14 h 

Local: Rua Maringá, 444, sala 02 – Centro.  

Paço Municipal-Primavera do leste – MT  

Sala de Reuniões do Gabinete 

 

 

EXTRATO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

NO PROGRAMA “QUEM AMA CUIDA”, ATA 003/2017 DO DIA 

20 DE OUTUBRO DE 2017. 

A COMISSÃO E SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

TORNAM PÚBLICO O RESULTADO DO PROGRAMA “QUEM 

AMA CUIDA” DOS EDITAIS 001/2017 e 002/2017. 

EDITAL  LOTE EMPRESA 

002/2017 05 APOLO CENTRO VETERINÁRIO LTDA 

EPP 

001/2017 17-

parcial 

O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA 

002/2017 02 e 09 FRANZONI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME 
 

NATALIE CASTILHOS BALDIN – Presidente. 

Membros: EDMIR JOAO SOUZA SOLIMAN; JOSE CLAUDIO 

SILVA SANTOS;LOUISE VALE SANT ANA RIVERA; 

ROMUALDO POVROZNIK JUNIOR.  

Assistente Jurídica:GIOVANA BACH. 

AVISO DE CORREÇÃO 

CREDENCIAMENTO Nº 009/2017. 

A Comissão de Pregoeiros nomeada pela Portaria nº 745/2017 

torna público para conhecimento dos interessados que por um 

lapso, no resultado de licitação, publicado no DIÁRIO OFICIAL 

DE PRIMAVERA (DIOPRIMA)  do dia 20/10/2017, página 01, foi 

erroneamente grafado a data do resultado de licitação, como segue: 

Onde se Lê: Primavera do Leste, 20 de agosto de 2014. 
Leia-se: Primavera do Leste, 20 de outubro de 2017. 

Onde se Lê: 5º Colocado: Kleiber Leite Pereira 

Leia-se: 5º Colocado: Joabe Baldino da Silva 

6º Colocado,  

Leia-se: Kleiber Leite Pereira 

Primavera do Leste, 23 de outubro de 2017.  

 

RESULTADO DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO  

PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 1.461/17 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, 

R E S O L V E 

Exonerar, o Senhor IRANILDO JOSÉ DOS SANTOS, 1º Suplente da 

Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, designado 

pela Portaria nº 1.318/17. 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 16 de outubro de 

2017. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 23 de outubro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

PORTARIA Nº 1.462/17 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, 

R E S O L V E 

REVOGAR a Portaria nº 1.453/17 de 20 de outubro de 2017, e todos 
os seus efeitos legais, não prevalecendo quaisquer direitos da referida 

Portaria. 

A referida Portaria trata sobre a designação do Senhor CARLOS 

ALBERTO SILVA, para exercer a função de Assistente Jurídico. 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 20 de outubro de 

2017.     

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 23 de outubro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

PORTARIA Nº 1.463/17 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais,  

R E S O L V E 

Designar o Senhor SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES, para 

exercer a função de Encarregado da Casa do Artesanato, desta 

Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V 
da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações. 

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 17 de outubro de 

2017. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de outubro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 
 

PORTARIA Nº 1.464/17 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 
suas atribuições legais, 

R E S O L V E 

ARQUIVAR a Sindicância Administrativa nº 048/2017, em atenção a 
Portaria nº 1.110/17, em consonância com o artigo 165 da Lei 

Municipal nº 679, de 25 de Setembro de 2001. 

Registre-se e Publique-se 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de outubro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

MMD. 

PORTARIA Nº 1.465/17 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 

527 de 03 de março de 1999, e conforme determinação do Código de 
Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 233 de 30 de março de 2007 do 

CONTRAN, fica instituída a JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI - DE PRIMAVERA DO 

LESTE, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, sendo composta 

pelos abaixo nomeados para, sob a presidência do primeiro, integrarem, 

a contar da publicação deste ato, a JARI DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT.: 

Titulares 

1 - ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - Presidente, atendendo ao 
inciso 4.1.a da Resolução nº 233 do CONTRAN; 

2 - DANIEL DE FRANÇA TAVARES, atendendo ao inciso 4.1.b da 

Resolução nº 233 do CONTRAN 
3 - RICARDO LUIZ VELLOZO, atendendo ao inciso 4.1.c da 

Resolução nº 233 do CONTRAN 

 4 - LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - Secretária 
Suplentes 

1 - ELISÂNGELA AMÂNCIO DOS SANTOS 

2 - GESIELE ESTAFANE DA SILVA 
Registre-se e Publique-se, revogando as Portarias nºs 1.291/17, 

1.299/17, 1.319/17 e 1.320/17.     

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 23 de outubro de 2017. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
MMD. 

 

AVISO DE CORREÇÃO 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/chamamento
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JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

IMPREV 
 PORTARIAS 

PORTARIA N.º 433/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade 

a servidora Sra. Eledi Terezinha Cigana Coradini.” 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e; 

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §1º, 

III, alínea “b” da Constituição Federal com redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei n.º 

1.662 de 13 de dezembro de 2016, que rege a previdência municipal, 

ATS conforme art. 81 da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 
2001, Lei Municipal n.º 704 de 20 de dezembro de 2001 que dispõe 

sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos 
servidores públicos do poder executivo do Município de Primavera e o 

ultimo reajuste concedido pela Lei nº. 1.675 de 25 de maio de 2017; 

Resolve: 

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade, a Sra. 

Eledi Terezinha Cigana Coradini, brasileira, casada, portadora da 

cédula de identidade RG n.º 1103886-1 - SJP/MT, inscrita no CPF sob 
o n.º 279.332.020-04, servidora efetiva no cargo de Auxiliar de 

Enfermagem I – 40h, Classe E”, Nível “09”, devidamente matriculada 

sob n. 1174/1, lotada na Secretaria Municipal de saúde, com proventos 

proporcionais, conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 

2017.02.00272P, a partir da data de 17/10/2017, até posterior 

deliberação. 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogados as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2017. 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 
Homologo:  

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

PORTARIA N.º 434/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade 

a servidora Sra. Monica Maria de Oliveira Silva.” 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e; 

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §1º, 

III, alínea “b” da Constituição Federal com redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei n.º 

1.662 de 13 de dezembro de 2016, que rege a previdência municipal, 

ATS conforme art. 81 da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 

2001, Lei Municipal n.º 704 de 20 de dezembro de 2001 que dispõe 

sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

servidores públicos do poder executivo do Município de Primavera e o 

ultimo reajuste concedido pela Lei nº. 1.675 de 25 de maio de 2017; 

Resolve: 

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade, a Sra. 

Monica Maria de Oliveira Silva, brasileira, portadora da cédula de 

identidade RG n.º 0525436-1 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 

363.008.291-20, servidora efetiva no cargo de Gari I – 40h, Classe 

“D”, Nível “06”, devidamente matriculada sob n. 301/1, lotada na 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, com proventos proporcionais, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.02.00271P, a 

partir da data de 19/10/2017, até posterior deliberação. 

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogados as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2017. 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

Homologo:  

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

PORTARIA N.º 435/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade 

a servidora Sra. Maria Angelina dos Santos.” 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e; 

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, §1º, 
III, alínea “b” da Constituição Federal com redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei n.º 

1.662 de 13 de dezembro de 2016, que rege a previdência municipal, 
ATS conforme art. 81 da Lei Municipal n.º 679 de 25 de setembro de 

2001, Lei Municipal n.º 704 de 20 de dezembro de 2001 que dispõe 

sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos 
servidores públicos do poder executivo do Município de Primavera e o 

ultimo reajuste concedido pela Lei nº. 1.675 de 25 de maio de 2017; 

Resolve: 

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade, a Sra. 

Maria Angelina dos Santos, brasileira, casada, portadora da cédula de 

identidade RG n.º 901217 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 
815.928.501-97, servidora efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais – 40h, Classe “D”, Nível “05”, devidamente matriculada sob n. 

67/1, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, com 

proventos proporcionais, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.02.00270P, a partir da data de 19/10/2017, até 

posterior deliberação. 
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogados as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2017. 

RONAS ATAÍDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 
Homologo:  

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

Prefeito Municipal 

PORTARIA N.º 436/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE 

à servidora Sra. CLARISSA RODRIGUES MADUREIRA.” 

O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 
resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. CLARISSA RODRIGUES MADUREIRA, efetiva no cargo de 
AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada na SECRETARIA DE 

SAUDE, com vencimentos integrais, a partir de 27/08/2017 e término 

em 24/12/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 
n.º 2017.08.00254P. 

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional 
correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 21/09/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo do IMPREV 

  

 
 

PORTARIA N.º 437/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE 

à servidora Sra. EDEZIA DEANNY PIRES GUIRRA.” 
 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 
Sra. EDEZIA DEANNY PIRES GUIRRA, efetiva no cargo de 

ENFERMEIRO PADRAO, lotada na PSF I - BAIRRO SÃO JOSE, 

com vencimentos integrais, a partir de 05/10/2017 e término em 
01/02/2018, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2017.08.00278P. 

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 
servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 
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RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 

Sr. ALEX DOS SANTOS, efetivo no cargo de 

COZINHEIRO, lotado na COZINHA COMUNITARIA, com 

vencimentos integrais, a partir de 11/10/2017 e término em 26/01/2018, 
conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00283P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 438/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE 

à servidora Sra. ELIANE VERGINIA FERREIRA DA SILVA.” 

 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 
resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. ELIANE VERGINIA FERREIRA DA SILVA, efetiva no cargo 
de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na CRECHE 

GALILEIA, com vencimentos integrais, a partir de 09/10/2017 e 

término em 05/02/2018, conforme processo administrativo do 
IMPREV, n.º 2017.08.00286P 

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional 
correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 439/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE 
à servidora Sra. MONICA ANTONELLO BORGHETTI.” 

O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 
Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. MONICA ANTONELLO BORGHETTI, efetiva no cargo de 

CIRURGIAO DENTISTA 40 HRS, lotada na CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, com vencimentos 

integrais, a partir de 04/10/2017 e término em 31/01/2018, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.08.00274P. 
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 440/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ALDINEIA APARECIDA JAMPRIETO.” 

 O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. ALDINEIA APARECIDA JAMPRIETO, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na CRECHE DIONE PAVIN, com vencimentos 
integrais, a partir de 16/10/2017 e término em 15/12/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00019R11. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 441/2017 
  

“Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao servidor Sr. 

ALEX DOS SANTOS.” 
 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

PORTARIA N.º 442/2017 

  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ANDRÉIA ANTONIELLI.” 

 O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. ANDREIA ANTONIOLLI, efetiva no cargo de AGENTE 

ADMINISTRATIVO, lotada na PRONTO ATENDIMENTO 

MUNICIPAL, com vencimentos integrais, a partir de 19/09/2017 e 

término em 02/11/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00240P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 443/2017 

  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. BERENICE MOURA DE SOUZA.” 

 O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. BERENICE MOURA DE SOUZA, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

ESPORTES, com vencimentos integrais, a partir de 23/09/2017 e 

término em 30/03/2018, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00074R10. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 444/2017 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. CARLA ADRIANA ORTOLONI CLEBIS DE 

SOUZA.”  

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE 

SOUZA, efetiva no cargo de PROFESSOR, lotada na CRECHE 

JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, com vencimentos integrais, 

a partir de 10/10/2017 e término em 21/12/2017, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00198R1. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 
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PORTARIA N.º 451/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. IDVANE DA CROCE.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. IDVANE DA CROCE, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na CRECHE ERCOLINO COSTA, com 
vencimentos integrais, a partir de 27/09/2017 e término em 25/11/2017, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00111R2. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 445/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao 

servidor Sr. CARLOS GALINDO CLEBIS.” 
 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 
Sr. CARLOS GALINDO CLEBIS, efetivo no cargo de 

MOTORISTA I, lotado na PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, 

com vencimentos integrais, a partir de 16/10/2017 e término em 
01/12/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2017.05.00145R2. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 446/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 
servidora Sra. ELIANE DE JESUS SANTOS TELES.” 

 O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, 
Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 
Sra. ELIANE DE JESUS SANTOS TELES, efetiva no cargo de 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na PADARIA 

MUNICIPAL, com vencimentos integrais, a partir de 25/10/2017 e 
término em 08/11/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00279P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 447/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ELISANE LANGUIÃO BUGONI.” 

 O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. ELISANE LAGUIAO BUGONI, efetiva no cargo de AGENTE 

ADMINISTRATIVO DE SAUDE, lotada na PSF VIII - BAIRRO 
CASTELANDIA, com vencimentos integrais, a partir de 04/10/2017 e 

término em 08/10/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00285P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 448/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 
servidora Sra. ERMINIA CAROLINA BRESSAN.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 
de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei 

n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. ERMINIA CAROLINA BRESSAN, efetiva no cargo de 
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na E.M.E.F. MAURO 

WENDELINO WEIS, com vencimentos integrais, a partir de 25/10/2017 e 

término em 08/12/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2017.05.00281P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 449/2017 

  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. FLORIDA CANDIDA PRAXEDES DOS SANTOS.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 
de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 
Sra. FLORIDA CANDIDA PRAXEDES DOS SANTOS, efetiva no 

cargo de GARI, lotada na COORDENADORIA DE SERVIÇOS 

URBANOS, com vencimentos integrais, a partir de 05/10/2017 e 
término em 19/11/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00288P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 450/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. FRANCISCA APARECIDA SANTOS DE 

ALMEIDA.” 
O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 
Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. FRANCISCA APARECIDA SANTOS DE 

ALMEIDA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS 

GERAIS, lotada na CRECHE PARMA I, com vencimentos integrais, a 

partir de 03/10/2017 e término em 17/10/2017, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00277P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 452/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na CRECHE PARMA I, com vencimentos 
integrais, a partir de 25/10/2017 e término em 08/12/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00287P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 
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PORTARIA N.º 453/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. IVANETE RODRIGUES DA COSTA.” 
O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 
Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. IVANETE RODRIGUES DA COSTA, efetiva no cargo de 
AUXILIAR EDUCACIONAL, lotada na CRECHE JONAS 

PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, com vencimentos integrais, a partir 

de 03/10/2017 e término em 31/12/2017, conforme processo 
administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00115R6. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 457/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. KAREN FABIANA DA SILVA FIALHO DE 

ALMEIDA.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 
de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. KAREN FABIANA DA SILVA FIALHO DE 

ALMEIDA, efetiva no cargo de AUXILIAR 

EDUCACIONAL, lotada na CRECHE SONHO DE CRIANÇA, com 
vencimentos integrais, a partir de 11/10/2017 e término em 09/11/2017, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00246R1. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 460/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. LUCIMAR BONAFE.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. LUCIMAR BONAFE, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na CRECHE JONAS PINHEIRO DA SILVA 
JUNIOR, com vencimentos integrais, a partir de 29/09/2017 e término 

em 12/12/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2017.05.00266P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

PORTARIA N.º 455/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. JOELITA MARIA DELMONDES MACEDO.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. JOELITA MARIA DELMONDES MACEDO, efetiva no cargo 

de AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, lotada na 
VIGILANCIA AMBIENTAL, com vencimentos integrais, a partir de 

10/10/2017 e término em 24/10/2017, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00263P.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 458/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a 

servidora Sra. KARINA TEIXEIRA DA SILVA.” 

O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. KARINA TEIXEIRA DA SILVA, efetiva no cargo de 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na E.M.E.I PROF. 

ELIENE MACEDO DOS SANTOS, com vencimentos integrais, a 

partir de 06/10/2017 e término em 20/10/2017, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00276P. 

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 454/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. JESSICA DE SOUZA.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. JESSICA DE SOUZA, efetiva no cargo de AUXILIAR 

EDUCACIONAL, lotada na E.M.E.I PROF? ELIENE MACEDO DOS 
SANTOS, com vencimentos integrais, a partir de 19/10/2017 e término 

em 02/12/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2017.05.00292P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 459/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. LIAMARA FERRABOLI.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. LIAMARA FERRABOLI, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na CRECHE PARMA I, com vencimentos 
integrais, a partir de 18/10/2017 e término em 03/12/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00289P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 456/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. JUSCINALVA RIBEIRO DE SOUZA, efetiva no cargo de 

SECRETARIO(A), lotada na COORDENADORIA PEDAGOGICA, 

com vencimentos integrais, a partir de 18/10/2017 e término em 

01/11/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 
n.º 2017.05.00282P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 
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 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 462/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao 

servidor Sr. MANOEL ALVES DE ARAUJO.” 
 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 

Sr. MANOEL ALVES DE ARAUJO, efetivo no cargo de 

SERVENTE I, lotado na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 
06/10/2017 e término em 03/04/2018, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00074R2. 

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 463/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a 

servidora Sra. MARIA CRISTINA VIEIRA DE BRITO 

FERREIRA.” 
O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 
Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. MARIA CRISTINA VIEIRA DE BRITO 

FERREIRA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS 
GERAIS, lotada na E.M.E.I PROF? ELIENE MACEDO DOS 

SANTOS, com vencimentos integrais, a partir de 14/10/2017 e término 

em 27/11/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 
n.º 2017.05.00275P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

Sra. MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA, efetiva no cargo 

de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na BIBLIOTECA 
MUNICIPAL CARLOS DRUMONND DE ANDRADE, com 

vencimentos integrais, a partir de 29/09/2017 e término em 27/01/2018, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00162R1. 
 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 461/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao 

servidor Sr. LUIS RICARDO FROTA.” 
O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 
Sr. LUIS RICARDO FROTA, efetivo no cargo de 

SERVENTE, lotado na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 
10/10/2017 e término em 24/10/2017, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00264P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 465/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. MARILENE PEREIRA DE SOUSA.” 
O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. MARILENE PEREIRA DE SOUSA, efetiva no cargo de 
AGENTE COMUNITARIO SAUDE, lotada na PSF VII - BAIRRO 

CASTELANDIA, com vencimentos integrais, a partir de 31/10/2017 e 

término em 14/11/2017, conforme processo administrativo do 
IMPREV, n.º 2017.05.00294P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 466/2017 

  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. MARINALVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, efetiva no cargo 

de AUXILIAR DE COZINHA, lotada na PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 

25/10/2017 e término em 07/01/2018, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00293P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 464/2017 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a 

servidora Sra. MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA.” 
 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora  

 

PORTARIA N.º 467/2017 
 

 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a 

servidora Sra. MARINEIS APARECIDA DA SILVA 

GUADAGNIN.” 
 

 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 
 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. MARINEIS APARECIDA DA SILVA 

GUADAGNIN, efetiva no cargo de ENFERMEIRO 

PADRAO, lotada na PSF VII - BAIRRO CASTELANDIA, com 

vencimentos integrais, a partir de 25/10/2017 e término em 08/11/2017, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00284P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 
 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 
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PORTARIA N.º 472/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. MONICA MARIA DE OLIVEIRA.” 
O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 
Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. MONICA MARIA DE OLIVEIRA, efetiva no cargo de GARI 
I, lotada na GABINETE SEC. DE TRANSP. VIAÇÃO E OBRAS 

PUBLICAS, com vencimentos integrais, a partir de 27/09/2017 e 

término em 25/12/2017, conforme processo administrativo do 
IMPREV, n.º 2017.05.00179R5. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 469/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 
servidora Sra. MARISA ROSA PORTELLA.” 

 O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, 
Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 
Sra. MARISA ROSA PORTELLA, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na E.M.E.F. MARIA DALLAFIORA COSTA, 

com vencimentos integrais, a partir de 20/09/2017 e término em 
02/10/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2017.05.00234R1.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 473/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a 

servidora Sra. NEUZI VALDUGA SOLETTI.” 
O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 
Sra. NEUZI VALDUGA SOLETTI, efetiva no cargo de 

INSTRUTOR DE ARTESANATO, lotada na CREJU, com 

vencimentos integrais, a partir de 04/10/2017 e término em 20/10/2017, 
conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00256P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 474/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a 

servidora Sra. NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA.” 
 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 
Sra. NIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na CRECHE SONHO DE CRIANÇA, com 

vencimentos integrais, a partir de 03/10/2017 e término em 16/11/2017, 
conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00257P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 468/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença ao 

servidor Sr. MARIO MARQUES DE OLIVEIRA.” 
 O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 
15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor 
Sr. MARIO MARQUES DE OLIVEIRA, efetivo no cargo de 

OPERADOR DE MAQUINAS I, lotado na SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA, com vencimentos integrais, a partir de 
26/09/2017 e término em 23/01/2018, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00056R9. 

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 470/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. MARLAN JOSÉ DA COSTA.” 
O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 
Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. MARLAN JOSE DA COSTA, efetiva no cargo de AGENTE 
COMUNITARIO SAUDE, lotada na PSF I - BAIRRO SÃO JOSE, 

com vencimentos integrais, a partir de 29/09/2017 e término em 

27/10/2017, conforme processo administrativo do IMPREV, 

n.º 2017.05.00237R1. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 471/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. MONICA ANTONELLO BORGHETTI.” 
O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 
Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve:  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. MONICA ANTONELLO BORGHETTI, efetiva no cargo de 

CIRURGIAO DENTISTA 40 h, lotada no CENTRO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, com vencimentos 

integrais, a partir de 25/09/2017 e término em 03/10/217, conforme 
processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00230R1. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 475/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. NOELI FATIMA COSTA.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. NOELI FATIMA COSTA, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
ESPORTES, com vencimentos integrais, a partir de 29/09/2017 e 

término em 19/10/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00028R20. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 11/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 
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PORTARIA N.º 476/2017 

  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 
servidora Sra. NOEMIA MARTA FRANKEN MELARA.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 
de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 
Sra. NOEMIA MARTA FRANKEN MELARA, efetiva no cargo de 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na E.M.E.I SANTA 

URSULA LEDOCHOWSKA, com vencimentos integrais, a partir de 
21/10/2017 e término em 11/04/2018, conforme processo 

administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00185R1. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 480/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. THAIS RAMOS DOS SANTOS.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de 

MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 
1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. THAIS RAMOS DOS SANTOS, efetiva no cargo de TECNICO EM 

ENFERMAGEM, lotada na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, com vencimentos integrais, a partir de 

11/10/2017 e término em 24/11/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00295P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

 

PORTARIA N.º 483/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE 

à servidora Sra. ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO.” 

O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 

Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

26, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora 

Sra. ANDREIA NUNES PEREIRA ALIPIO, efetiva no cargo de 

AUXILIAR EDUCACIONAL, lotada na CRECHE MUNDO 

ENCANTADO, com vencimentos integrais, a partir de 26/09/2017 e 

término em 23/01/2018, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.08.00269P. 

 Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da 

servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional 

correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 477/2017 
 “Dispõe sobre a concessão do benefício Auxilio Doença a 
servidora Sra. REJANE MARCIA BORGES LUCIANO.” 

O Diretor Executivo do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de PRIMAVERA DO LESTE, 
Estado de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 

15, da Lei Municipal n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, 

resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. REJANE MARCIA BORGES LUCIANO, efetiva no cargo de 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na COORDENADORIA 
PEDAGOGICA, com vencimentos integrais, a partir de 31/10/2017 e 

término em 14/11/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00280P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 19/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 478/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ROSANE MARIA DOS SANTOS.” 
O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 
Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. ROSANE MARIA DOS SANTOS, efetiva no cargo de 
PROFESSOR, lotada na E.M.E.F. SÃO JOSE, com vencimentos 

integrais, a partir de 26/10/2017 e término em 11/11/2017, conforme 

processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00291P. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 482/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. ROSEMARY BREVIS LIZZI.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de 

MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 

1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. ROSEMARY BREVIS LIZZI, efetiva no cargo de AUXILIAR 

EDUCACIONAL, lotada na CRECHE SONHO DE CRIANÇA, com 

vencimentos integrais, a partir de 18/10/2017 e término em 31/12/2017, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00290P. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 23/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 481/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a servidora 

Sra. ZITA ROGGIA ROQUE.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado de 

MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da Lei n.º 

1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 
Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora Sra. ZITA 

ROGGIA ROQUE, efetiva no cargo de PROFESSOR, lotada na E.M.E.F. 

MAURO WENDELINO WEIS, com vencimentos integrais, a partir de 

17/10/2017 e término em 14/12/2017, conforme processo administrativo do 

IMPREV, n.º 2017.05.00165R2. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 
          PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 

Diretor Executivo do IMPREV 

PORTARIA N.º 479/2017 
  “Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA a 

servidora Sra. ROSELI NARA OSS DE ALMEIDA.” 

O Diretor Executivo  do IMPREV - Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de PRIMAVERA DO LESTE, Estado 

de MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 15, da 

Lei n.º 1.662/2016, que rege a previdência municipal, resolve: 

 Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, a servidora 

Sra. ROSELI NARA OSS DE ALMEIDA, efetiva no cargo de 

PROFESSOR, lotada na E.M.E.F. NOVO HORIZONTE, com 

vencimentos integrais, a partir de 01/10/2017 e término em 28/11/2017, 

conforme processo administrativo do IMPREV, n.º 2017.05.00068R15. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

           PRIMAVERA DO LESTE - MT, 20/10/2017. 

RONAS ATAIDE PASSOS 
Diretor Executivo do IMPREV 
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CONVITE 
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste convida a população 
para participar da Audiência Pública, para discussão da Lei 

Orçamentária Anual - LOA,  que realizar-se-á no dia 26 de outubro de 

2017, às 19 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal. A 
participação popular é de suma importância para a construção e 

definição do Orçamento Anual de 2018. PARTICIPE! 

PODER EXECUTIVO 
 CONVITE 

 

Bandeira da Cidade 

 
 

Simbologia: 

• Imigrantes chegando na cidade de 

Primavera do Leste. 

• Sol: Esperança, novos horizontes. 

• Flor: Primavera. 

• Soja: Produção, economia da 

cidade. 

• Fundo amarelo ouro: Riqueza. 

• Verde: esperança de um futuro 

melhor, agricultura. 

• Branco: Paz. 

• Princípio da cidade de Primavera 

do Leste, entroncamento rodoviário. 

• Desenho da cidade. 
 

Brasão 

 

Simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação. 

Hino 
 

Primavera de clima inconteste 

Tua vida está cheia de esperança 

No progresso o teu povo sempre avança, 

Premiado pelos bens que tu nos deste. 

  

Estribilho: 

  

Salve, salve! Primavera do Leste. 

Deleitosa estação primaveril, 

Separando as águas do Brasil, 

Tu espraias o altiplano em campo agreste. 

Terra de luz, terra de amor, 

De tudo produz, a linda flor. 

E a vida reluz, na linda flor. 

  

Primavera do Leste em ti me assento, 

Ó rainha de plagas virginais, 

Em teus campos vicejam cereais, 

Destacada provedora de alimentos. 

  

Sobranceira do chão desta planura, 

Das vertentes dos rios, sul e norte 

Tuas terras tratadas desta sorte 

Recompensam quem explora a agricultura. 
 

 

Hino 
 

Primavera de clima inconteste 

Tua vida está cheia de esperança 

No progresso o teu povo sempre 

avança, 

Premiado pelos bens que tu nos 

deste. 

  

Estribilho: 

  

Salve, salve! Primavera do Leste. 

Deleitosa estação primaveril, 

Separando as águas do Brasil, 

Tu espraias o altiplano em campo 

agreste. 

Terra de luz, terra de amor, 

De tudo produz, a linda flor. 

E a vida reluz, na linda flor. 

  

Primavera do Leste em ti me 

assento, 

Ó rainha de plagas virginais, 

Em teus campos vicejam cereais, 

Destacada provedora de alimentos. 

  

Sobranceira do chão desta planura, 

Das vertentes dos rios, sul e norte 

Tuas terras tratadas desta sorte 

Recompensam quem explora a 

agricultura. 
 

http://primaveradoleste.mt.gov.br/municipio/45.html
http://primaveradoleste.mt.gov.br/municipio/46.html

